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הנדון :המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזק"

א.רקע
התפתחות ההסדרה של שירותי הטלפוניה והפס הרחב הנייחים
התחרות בשוק התקשורת בישראל התבססה בעבר ,בהתאם למדיניות משרד התקשורת ,על
תשתיות עצמאיות (.)Facility/ Infrastructure-Based Competitionבהתאם למודלתחרותזה,
מפעילחדששביקשלספקשירותיםחויבבפריסתתשתיתעצמאיתשתשמשלאספקתשירותיו. 
עד לשנת  ,4114חויב מפעיל שביקש לספק שירותים לספק שירות אוניברסאלי לכל דורש בכל
רחביהארץ("חובת אוניברסליות").באותהעתעמדהרקחברהאחתבדרישותאלו-בזקהחברה
הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק") .לקראת סוף שנת  ,4112לאחר מיזוג חברות הכבלים,
הצטרפהאליהחברהשנייה-חברתהכבליםהוטטלקוםש.מ("הוט"). 

בשנת  4114המליצההועדה לגיבוש מדיניות וכללים לפתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת
לאפשר לספקי שירותים במגזרהנייחלפרוס רשתות גישה נייחות באזורי שירות מוגדרים מראש
ללא חובת אוניברסאליות .כבר בסוף שנות ה 01-של המאה הקודמת ,הוחלט שכדי לעודד את
התחרותבתחוםהגישהלאינטרנט יוכלוספקישירות זה(" )"ISPלספקאתהשירותעלרשתות
שלאחרים.בהמשךגיבשמשרדהתקשורת("המשרד")מסגרתרישויהמאפשרתלספקישירותים
לספק שירותי תקשורת נייחים (לרבות טלפוניה ותשתית רחבת-פס) ללא חובת פריסה כלשהי
("רישיון מפ"א ייחודי").בשנת4117בעקבותשיפוריםטכנולוגייםשאפשרומתןשירותיטלפוניה
נייחת על גבי רשת רחבת-פס בתצורת  ,Voice over IPהורחבה המסגרת והמשרד העניק
רישיונות מפ"א ייחודי לספקי טלפוניה הפועלים בתצורה זו על התשתיות שבבעלות חברת בזק
והוט1.עםזאתנותרעלכנודואופולבעלותהתשתית–בזקוהוט("בעלי התשתית") .

בשנת  4112המליצה הוועדה לגיבוש המלצות מפורטת בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום
התקשורת בישראל  4112("ועדת גרונאו") כי יוקם "שוק סיטונאי" ( )Wholesale Marketאשר

 1תצורהזומכונהגם","Over-the-Top VOIPאו"." Voice Over Broadband -VOB
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במסגרתויוכלוספקישירותיםלחכורמקטעירשתמבעליהתשתיתאשרבאמצעותםיוכלולספק
שירותים ללקוחות קצה .במקביל יוכלו ספקים אלה לרכוש שירותים מבעלי התשתיות במחיר
מוזלולשווקםללקוחותיהם.להבדילמהשיטההנוהגתלגבישירותיה - ISPושירותיה,VOB-
אשרלפיה ההתקשרות לגבימתןהשירותיםהיאביןהלקוחובעל התשתית,לפי המודל המוצע
ההתקשרות  תהיה בין ספק השירותים ובעל התשתית ,כאשר הלקוח מתקשר ישירות לספק
השירותים 2. בכך ,תתפתח תחרות רבת משתתפים לאספקת כלל שירותי התקשורת הנייחים.
הסדרהברוחזומבוססתעלגישתהנציבותהאירופית,גישההמיושמתבמדינותהאיחודהאירופי
מאזסוףשנותה01-שלהמאההקודמת.המלצותאלושלהוועדהאומצועלידישרהתקשורת. 

הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת בזק ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום
התקשורת הנייחת ("ועדת חייק") בשנת  4141חזרה ואיששה את המלצות הוועדה הקודמת,
והמליצה כי ספקי שירותים יוכלו לרכוש מבעלי התשתית שורה של שירותים סיטונאיים ,החל
במכירה בשירות   Bitstream Accessוכלה בגישה לקנים ומוצרים תשתיתיים דומים .חברת
הייעוץ הבינלאומית  Frontier Economics(","Frontier"פרונטיר")נשכרה על-ידי המשרד על
מנת לסייע לוועדת חייק בבניית מודל תמחור שירותים סיטונאייםמבוסס עלויות עבור רשתות
התקשורת בישראל .בתום עבודתה של הוועדה המשיכה חברת "פרונטיר" בהליך בניית מודל
העלויותעבורמשרדהתקשורת. 

מסמך מדיניות השר ותהליך המו"מ
ביום  4.0.4144פרסם שר התקשורת מסמך מדיניות שכותרתו "מסמך מדיניות בנושא הרחבת
התחרות בתחום התקשורת הנייחת – שוק סיטונאי"("מסמך מדיניות השר").במסמך נקבע כי
יינתן פרק זמן של  6חודשים מיום פרסומו של מסמך המדיניות ,במהלכו יתנהל משא ומתן
לגיבוש הסכם אספקת שירותים סיטונאיים בין בעלות התשתית ("בזק" והוט) לבין ספקי
שירותים שהינםמפעיליםמהותיים.בתוםהמשאומתן יפרסם כל אחדמבעלי התשתית "הצעת
מדף" באשר להסכמים שגובשו .הצעת המדף תכלול הן את המחירים ותנאי האספקה של
השירותים שלגביהם הושגו הסכמות בין בעלי התשתית וספקי השירותים ,והן את המחירים
ותנאי האספקה של שירותים סיטונאיים אחרים בהתאם לרשימה שיפרסם משרד התקשורת
מעת לעת .עוד נקבע כי התעריף עבור שירות סיטונאי כלשהו יהיה אחיד וכי לא יינתנו הנחות
לגודל.בתום  6חודשים ,באם לא יגיעוהצדדיםלמשא ומתןלהסכמה,יקבע שר התקשורת את
המחיריםוהתנאיםלאספקתהשירותים .
עם פרסום הצעת המדף ע"י בעל תשתית (אוהשר) יהיו תאגידים בעלי זיקה לאותו בעל תשתית
רשאים לרכוש שירותים סיטונאיים לשם אספקת שירותים בהתאם לרישיונותיהם ,ויאופשר
לבעליהתשתיתלספק לחברות הבנות שלהם שירותי טלפוניה שיסופקו במתכונת סיטונאיתשלא
על גבי רשת רחבת פס .כך יוכל צרכן המבקש לצרוך את מכלול שירותי התקשורת הנייחים
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בעליהתשתיתיוכלולפימודלזהלהמשיךולספקשירותיםבמישריןללקוחותיהם.
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(טלפוניה נייחת,אינטרנט נייח המורכבמשירותיתשתית רחבת-פס ושירות  ISP ,ושידורים רב-
ערוציים)לבחורביןמספרספקישירותיםהמציעיםסלשירותיםכולל .
בתוךפרקזמןשל0חודשיםמיוםפרסוםהצעתהמדףתבוטלההפרדההמבניתביןבעלהתשתית
לבין ספק שירות הגישה לאינטרנט  ,ISPשהוא בעל זיקה אליו ,ותוחלף בהפרדה חשבונאית.
ביטולההפרדההמבניתמותנהבתפקודוהתקיןשלהשוקהסיטונאי,והשריכוללמנעואםהוא
סבור שביטול ההפרדה המבנית עלול לגרום לפגיעה ניכרת בתחרות או בעניינו של הציבור .כלל
דומהיחולעלההפרדהביןבעלהתשתיתוחברתהמב"לשהיאבעלתזיקהאליו.במקביל,ייקבעו
התנאיםוהמדדים שעל פיהם יהיה השר רשאי לקבוע כי תוסר ההפרדה המבנית בין בעל תשתית
לביןמפעילרט"ןבעלזיקהאליו,ותוחלףבהפרדהחשבונאית .
בעקבות פרסום מסמך מדיניות השר התקיים משא ומתן בין חברת בזק לבין המפעילים
המהותיים סלקום ישראל בע"מ ("סלקום")ופרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") ,אךהמשא ומתן
לאהבשיללכדיהסכמות.אשר על כן,נדרש שר התקשורת לקבוע את התנאים,לרבות המחיר,
בהם יסופקו השירותים הסיטונאיים .במקביל פעלה חברת "פרונטיר" לגיבוש המלצותיה לגבי
מבנה התעריפים הסיטונאיים מבוססי העלויות .המלצות אלו שימשו בסיס להמלצות בדבר
תעריפיהשלמתהשיחהברשתהנייחת .בעקבותהגשתהמלצותאלוהודיעהמשרדב -42.4.4142
עלקיוםשימועביחסלתשלוםעבורקישורגומליןברשתמפ"א(קש"ג).במסגרתהשימועשנערך
בחודשיםיוני-יולי,4142ושימוענוסףבפניהשרבחודשיםאוגוסט-ספטמבר 4142העלוהחברות
אתטענותיהםביחסלהמלצותחברת"פרונטיר".בחינתהטענותהביאהלתיקוןההמלצות אשר
התקבלו על ידי השר ,והופצו ב 42.41.4142-לנוגעים בדבר .החלטתו של השר באה לידי ביטוי
בקביעת  תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין)(תיקון) ,התשע"ד-
,4142אשרהתפרסמוב .41.44.4142-
המסקנות בעקבות הטענות שהועלו במהלך השימוע ביחס לתשלום קש"ג ומידע נוסף שהתקבל
במהלך שנת  ,4142הופנמו בהמלצות המעודכנות של חברת "פרונטיר" המתייחסות לתעריפי
השוק הסיטונאי .מסמך זה יעסוק בהמלצותינו ,המבוססת על המלצת חברת "פרונטיר" ,ביחס
לתעריפיהשירותיםהסיטונאייםהשוניםברשתבזק.במקבילמפרסםהמשרדלשימועאתטיוטת
תיק שירות סיטונאי  ,Bitstream Accessובהמשך יפורסמו לשימוע תיקי שירות המתייחסים
לשירותים סיטונאיים נוספים .לאחרפרסוםהשימועהמתייחסלתעריפיהשוקהסיטונאיברשת
בזקיערךהשימועהמתייחסלתעריפיהשוקהסיטונאיברשתהוט .

ב .רשימת השירותים ומבנה התעריפים
השירותיםהסיטונאייםכולליםבעתהנוכחית3ששקבוצותשירותים :
.4

גישהרחבת-פסמנוהלת(;)Bitstream Access

רשימתהשירותיםהמחייבתבעתהנוכחיתפורסמהעלידיהמשרדביום.41.4.4141
3

 )4ברמתחיבורכלל-ארצית;
 )4ברמת חיבור אזורית או מקומית בתוואי רחב פס של בעלי התשתית (ב - MSAGאו ב-
CMTSאובמתקניתשתיתנוספים);
 .4פירוק למקטעים מארון ממשק סיב-כבלי מתכת ו\או אופטי ,עד השקע הראשון בחצר
הלקוח ( )Subloop Unbundling] השירותיוצעבשלבזהברשתחברתבזקבלבד ,ולא
יוצעברשתהוט];
 .2חכירתסיביםאפלים()Dark Fiberברשתהגישה,רשתהאיסוףוברשתהליבה;
.1

שכירתאורךגלאופטי()–()Virtual Dark Fiberברשתהליבה;

.0

גישה לתשתית הפיסית של קנים ,תת קנים ,גובים ,קופסאות ועמודים 
()Duct, Miniducts, Microducts, Manhole, Box Access and Polesברשתהגישה,
רשתהאיסוףוברשתהליבה;

.6

שירותטלפוניהסיטונאי.

שירות הBitstream Accessהינועמודהשדרהשלהשירותיםהסיטונאיים.השירותהינושירות
אקטיבי של תעבורת תקשורת דיגיטלית (סימטרית ואסימטרית) מנקודה לנקודה בפרמטרים
ידועיםמראשובאיכותשירותמוגדרת4.בתצורהזו,בעלהתשתיתמספקלספקהשירותיםשירות
העברת נתונים בסטנדרטים שסוכמו מראש ,וספק השירותים אינו מעורב בקביעת תצורת
השירות .הספקת השירות על ידי בזק מחייבת ממשק בין בזק לבין ספק השירותים בנקודות
העברת הנתונים ( .)Point of Presence – POPהממשק יכוללהיעשות ברמההארציתבאחד מ-
[]...האתריםהמרכזיים()Megapopשלבזק,אוברמהאזוריתוהמקומית-בחדריהאגרגציהשל
החברה,ומתקניתשתיתנוספים. 
שירותי הסיב האפל ,הגישה לקנים 5והגישה לתת-קנים הם שירותי תשומות ישירות בייצור
שירותיהטלפוניהוהפסהרחב.בהתאםלהסדרזהספקהשירותיםחוכרמבעלהתשתיתחלק(או
אתכל)התשומותהנדרשותלייצורהשירותיםהסופייםוהואאחראילתצורתהשירותולאיכותו .
עלויותהתשתיתנחלקותלשלושקבוצות:המרכיבהבסיסיבעלויותהואעלותחיבורהמנוילרשת
– עלות אספקת מקטע הרשת מארון הסעף ( (MSAG - Multi-Service Access Gatewayעד
לשקע הראשון בבית משתמש הקצה (לרבות כבלים ,קנים ותעלות) ,עלות שאינה תלויה במגוון
השירותיםשהלקוחצורך.עלויותנוספותשהןקבועותבמהותןנגזרותמעלותכרטיסהמנויבארון
הסעף הנדרש לכל אחד מהשירותים .המרכיב השלישי בעלויות הוא המרכיב המשתנה -עלויות
הטלפוניההמשתנותבהתאםלמספרדקותהשיחה,ועלויותהפסהרחבהמשתנותבהתאםלהיקף
תקשורתהנתונים ורמתהשירות(p1או)p5שבחרספקהשירותיםלרכוש .


 4הפרמטריםמתואריםבטיוטתתיקהשירותהמתייחסלשירותוכולליםשיהוי(,jitter ,)latencyאיבוד
מנות(,)packet lossוכדומה.
5כוללגובים,קופסאותועמודים.
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המרכיב השלישי בעלויות הוא המרכיב המשתנה -עלויות הטלפוניה המשתנות בהתאם למספר
דקות השיחה ,ועלויות הפס הרחב המשתנות בהתאם לאיכות השירות .לאיכות שירותי הפס
הרחבממדיםרבים.שניממדיםמרכזייםהםמהירותהגלישהואמינותהשירות.מהירותהגלישה
תלויה קשר הדוק בקיבולת הרשת .אמינות השירות תלויה בפרמטרים כגון מהירות התגובה
(צמצום השיהוי - ,)Latencyיציבות השירות (הקטנת השונות של מהירות התגובה)Jitter-
וחסינותהשירות(הקטנתהתופעהשלאובדןמנות– 6.) Packet Loss
רשת "בזק" מבוססת על כרטיס משולב ( )Comboהמשרת הן את תנועת הטלפוניה והן את
שירותי הפס הרחב .כתוצאה ,לא ניתן להפריד תמחירית בין העלויות הקבועות של שני
השירותים .התעריף המוצע כולל ,אפוא ,מרכיב קבוע אחיד ("תעריף נגישות" 7) לאספקת
השירותים,המבוססעלעלותהנגישותוהעלותהקבועהלאספקתשירותיהטלפוניהוהפסהרחב,
ותעריף משתנה לכל אחד מהשירותים .המרכיב המשתנה בטלפוניה ייקבע לפי מספר דקות
השיחה שצורכים לקוחות ספק השירותים .8המרכיב המשתנה בשירותי הפס הרחב ייקבע לפי
כמות הקיבולת (הנמדדת במגה-ביט לשנייה)  בהתאם לרמת  האמינות שנבחרה .שלא כברשת
הניידתשבההתמחורמבוססעלנפחהתנועה(,)Data capתמחורהשוקהסיטונאינגזרממגבלת
הקיבולת(.)Capacity constraintהתעריףהמשתנהמקנהלספקהשירותיםאתהזכותלהעביר
מגה-ביט תעבורת נתונים בשנייה ( )Megabit per secondבכל אחת משעות היום (כולל שעת
השיא)   לפי רמת האמינות שבחר .בטיוטת תיק השירות מפורטות  שתי רמות אמינות -הרמה
הבסיסית p1והרמההמתועדפת ,p5והתעריףליחידתקיבולתנקבעבהתאם 9.ספקשירותים
יוכללהציעלמנוייושירותגישהלאינטרנטבקצביםשוניםוברמותאמינותשונותכפישיבחר,אך
התשלום בו יחויב על ידי בעל התשתית יהיה על פי סך הקיבולת אותה בחר לרכוש בכל אחת
משתי הרמות .הגדלת הביקוש של המנויים לקיבולת בשעת שיא תחייב את הספק להגדיל את
הקיבולתשהוארכש,אותביאלהתדרדרותבמהירותהגלישה.10 
שירותי התשומות הישירות בייצור שירותי הטלפוניה והפס הרחב (הסיב האפל ,והגישה לקנים
ולתת-קנים 11) יתומחרו לפי משךתקופת החכירה ואורךהסיבים והקניםשהוחכרו .חברתבזק
תקים מרכז הזמנות לספקי השירותים ,שבאמצעותו יוכלו לקבל מידע עדכני לגבי זמינות
שירותיםאלה. 

 6ההגדרותהטכניותשלאמינותהשירותמפורטות בטיוטתתיקשירות.BSA
 7הגדרהזושונהמההגדרהששימשהוועדותציבוריותבעברשכללובדמיהנגישותגםאתהעלותהקבועה
שלשירותהטלפוניה.
8ספק שירותים שימשיך לספק שירותי טלפוניה בתצורת  VOBיחויב בתעריף הנגישות אך יהיה פטור
מהמרכיבהמשתנה .
 9ההגדרההטכניתשלשתיהרמותמפורטת בטיוטתתיקשירות,BSAוהתעריףליחידתקיבולתבכלרמת
אמינותמבוססעלהתאמההנדסיתשלהפרמטריםבמודלפרונטיר(החישובכלולבנספח).
10היחסביןהמהירותהנמכרתללקוחלביןהקיבולתהמוקציתלשימושוברשתעלפיהצריכהשצרךבפועל
מכונה"יחסההעמסה".יחסזההואמשתנהקריטיבקביעתאיכותהשירות .
11
כוללגובים,קופסאותועמודים.
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בהתבססעלהמלצותפרונטירהתעריפיםהמרבייםהמוצעיםעבורהשירותיםהסיטונאיים;BSA
שירות חכירת סיבים אפלים ( ;)Dark fiberשירות גישה לתשתית הפיסית של קנים ,תת קנים,
גובים,קופסאותועמודים()ducts, miniducts, microducts, man-hole , box access and poles
ושירותטלפוניהסיטונאייםלשנת4141הם(לאכוללמע"מ) :

נגישות
(תעריף חודשי)

42.11 ₪

תנועת תקשורת
נתונים בליבת הרשת
12
ברמת שירות P1
(מגה-ביט לשנייה
בשעת השיא)
 07.41

תנועת תקשורת
נתונים בליבת הרשת
ברמת שירות
(13P5מגה-ביט
לשנייה בשעת
השיא)
61.21ש"ח 

יצירת שיחה
(דקה)



1.14 ₪


סיב אפל

גישה לקנה
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42₪לק"מלחודש  600₪לק"מלחודש 

גישה לתת-קנה

15

446₪לק"מלחודש 


התעריפים הנ"ל נקובים במחירי שנת  4144ומוצע להצמידם למדד המחירים לצרכן לצורך
קביעתםבתקנות.

מודלהעלויותשלחברת"פרונטיר"עליומבוססיםתעריפיםאלהמצורףכנספח .
לצד שירותים אלה יחויב בעלהתשתית להציע שירותים נלווים הנדרשים כדי לשמראתתקינות
המערכת(אירוחשרתים,וכדומה).התעריף להזמנתטכנאילהתקנהאותיקוןתקלהבחצרלקוח
הוא  402 ₪לביקור 16.ספקשירותיםיהיהרשאילהזמין שירותזהמבזק,בהתאםלתעריף ,או
להזמינומספקאחר,כרצונו. 


ג .מודל התמחור
חברת פרונטיר בססה את המלצותיה ביחס לתעריפי השירותים הסיטונאיים על חישוב עלויות
בשיטת "העלות התוספתית הכוללת" ( Total Service Long Run Incremental Cost-
17.)TSLRICבשיטה זו,שהיאהשיטה המקובלת לתמחור שירותים סיטונאיים ,מחושבת העלות
הכוללת של השירותים כעלות תוספתית -העלות שהייתה נחסכת לבעל התשתית אם לא היה

12כמפורטבטיוטתתיקשירות .BSA
 13כמפורטבטיוטתתיקשירות.BSA 
 14לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים .
 15לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים .
 16התעריףזהמבוססעלמחירהשוקבישראל,ואינומבוססעלמודלפרונטיר.
 17השיטהמכונהלעתיםגם .LRAIC – Long Run Average Incremental Cost
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מספק את מצרף השירותים הסיטונאיים .העלויות חושבו בגישה צופה פני עתיד ( Forward
.)Looking Approachהרשתהמשמשתכבסיסלמודל היאהרשתשהיהמקיםבעלתשתיתחדש
אילו היה נדרש לכך כיום ,ומרכיבי הרשת מתומחרים בעלותם הנוכחית (להבדיל מהעלות
ההיסטורית) .כךלחישוב עלותרשתהנחושתבישראל,שימשהכמודל רשת שליבתה היארשת
המורכבת מרכיבים אופטיים,כאשררשת הסיבים מגיעהעד לשפת המדרכה ( FTTC- Fiber to
 )the Curbורשת הגישה מארונות הסעף עד לבתי הלקוחות מבוססת על רשת כבלי נחושת דו-
תילית. 

שיטת"העלותהתוספתיתהכוללת"הוכרהעלידיהנציבותהאירופיתכשיטתהתמחורהמועדפת
לשירותים סיטונאיים ,שכן מחד היא משמרת את התמריץ להשקיע ברשתות בהעניקה החזר
הולם לעלויות המשותפות שלשירותיםאלו,ומאידך אינה מחייבת את השירותים הסיטונאיים
לשאתבכלל העלויות הלא-מזוהות,עלויותהקשורות,ביןהשאר ,בהספקתשירותיםקמעונאיים
עלידיבעלהתשתית.איזון זהביןשמירהעלמחירשירות נמוך,מחד,לביןמתן תמריץ להשקעה
ברשת ,מאידך ,הינו נדבך קריטי בקביעת תעריפים לשירותים סיטונאיים ,שכן מדובר בשירותי
הליבהשלבעליהתשתית. 
במסגרת השימוע על תעריפי הקש"ג עלתה ההצעה לתמחר את שירותי הקש"ג בשיטת "העלות
התוספתיתלטווחארוךהטהורה"(.)Pure LRICבשיטהזומחושבתעלותהשירותהבודדכעלות
שהייתה נחסכת לבעלהתשתית אםלאהיהמספקאתהשירות .כךבהקשרהקש"ג בסיס העלות
המשויךלשירותהיהקטןבאופןמשמעותי,והיהמודדרקאתהעלויותהנמנעותעקבאי-אספקת
שירות השלמת השיחה,ואילו העלויות של רכיבי הרשת המשרתים הן את השיחות הנכנסותוהן
את השיחות היוצאות והפנים-רשתיות (מתגי תוכנה,רכיבי  ,Media Gatewayוכדומה) לא היו
נכללים בחישוב העלויות .גם אם יש מקום לשיטה זו כאשר מדובר בשירות בודד ,18אין מקום
להחלתה כאשר מדובר במכלול השירותים הסיטונאיים ,המהווים את שירותי הליבה של
התקשורת הנייחת .אימוץ שיטת ה  Pure LRICביחס לשירותים הסיטונאיים היה מביא
להשמטה מהתחשיב של  מרבית העלויות המשותפות של שירותים אלה ,והיה מקנה יתרון
משמעותי לספק השירותים על בעל התשתית ,ומחליש את התמריץ של בעל התשתית להשקיע
ולתחזקאתהרשת .באופן דומהאיןמקוםלהקצאהבשיוך מלא ( )Fully Allocated Costsכי
בשיטה זו היו מועמסות על מפעיל השירותים חלק מהעלויות הקמעונאיות של בעל התשתית,
וספקהשירותיםהיהמתקשהלהתחרותעםבעלהתשתית .

 18ואמנם בחוות הדעת הכלכלית מה 41.41.4142-המלצנו כי לקראת שנת  ,4146בעת שיידרש המשרד
לבחינהמחודשתשלתעריפיהשלמתשיחהברשתותהרט"ןנכוןיהיהלבחוןמחדשאתהמעברלקביעת
תעריפיקישורגומליןבתחוםהרט"ןובתחוםהנייחעלבסיסמודליםשלPure LRIC. 
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ד .מבנה הרשת
רשת התקשורת העומדת בבסיס מודל העלויות ששימש לחישוב התעריפים הסיטונאיים ברשת
בזק היא רשת כלל-ארצית ,המספקת שירותים ,על פי תחזית הביקוש שנערכה על-ידי חברת
"פרונטיר" לשנים הקרובות ,בהיקף דומה להיקף של בזק.לפיתחזיתזו השימוש ברשת לצרכי
טלפוניההולךומצטמצם,בעודהשימושלצרכיפס-רחבהולךוגדל.השניםהאחרונותעמדובסימן
עלייה בקצבים של שירות הגישה לאינטרנט המוצעים ללקוחות,וגידול בשימוש באותם קצבים
עם הרחבת מגוון שירותי הפס הרחב ומרכיב ההולך וגדל של שירותי ווידיאו .הגידול החזוי
בביקוש לשירותי הפס הרחב מקורו בגידול מתמיד בקיבולת הנדרשת לכל משתמש פס-רחב,
ומגידול ,מצומצם יחסית ,במספר המנויים .בהתאםלתחזית ,גדלההקיבולת למנויברשת הליבה
מ447-קילו-ביטלשנייהבשנת4142ל022-קילו-ביטלמנויבשנת.4142
הרשת שבבסיס המודל הינה רשת המורכבת מסיבים אופטיים עד לארונות סעף אקטיביים
הממוקמיםבמרחקשלכמהמאותמטריםמחצריהמנויים,ותשתיתמנחושתדו-תילית( Copper
)Twisted Pairמסורתיתמהארונותועדלחצריהמנויים. 
רשת המודל מבוססת על עקרון "הצמתים החרוכים" ( )Scorched Node Networkהשואפת
לדמותאתרשתבזקעלמגבלותיה(פיתוחלארציף,שינוייםבפיזורהאוכלוסייה,מגבלותבתיעול
והצבתהציודשמקורםבפריסתהשטחיםהבנוייםועוד).הרשתמורכבת מ ]...[-אתרים מרכזיים
( ,)Data Centers[ ]...חדרי אגרגציה ובהם נתבים ,ו -[ ]...מתקני   MSAG ,ובהם ציוד מנויים
המספק שירותים שונים (טלפוניה ,תקשורת נתונים) למנויים הפרטיים של החברה .כ]...[-
ממתקניהMSAG -נמצאיםבארונותרחוב,והשארבחדריתקשורתובסמיכותלחדריהאגרגציה
והאתריםהמרכזיים.בנוסף,קיימים[]...אתריםבהםמותקניםנתביקצה(,)edge routersו]...[-
אתרינתביאתריליבה( .)core routers
במסגרת שימוע הקש"ג העלתה אחת החברות את הטענה שהרשת שבבסיס המודל אינה יעילה
והיהניתןלהעביראתהתנועהברשתבזקברשתסיביםעדלחצרהלקוח( )FTTH, FTTBשתהיה
קצרהמשמעותיתמהרשתהנוכחית ,ותדרושמספרהרבהיותרקטןשלחדריאגרגציהוארונות
סעף 19.חברת פרונטיר דחתה טענות אלה .הרשת התיאורית בבסיס הטענה מבוססת על עקרון
"השדה הירוק" (" .)"Greenfield Implementationבמודל זה בעל התשתיות אינו עומד בפני
מגבלות כלשהן,והואיכוללחבראתכלהצמתיםומתקניהרשתבקוהקצרביותר .הנחותאלה
אינןעקביותעםמודלה"צמתיםהחרוכים"ששימש אתפרונטיר ,והרשת שהוצגה אינה משקפת
אתהמציאותשאליההיהנדרשלהתייחסמפעיליעילחדש20. 

 19לפיאומדן"סלקום"אורךהרשתהנדרשתהיארקכמחציתהאורךשהניחהפרונטיר.לבקשתהמשרד,
העבירהאליו"סלקום"אתנתוניהGISהמפורטיםהמתייחסיםלרשתהמתוכננת. 
 20ראהפרק1בתשובתהשלפרונטירמאוקטובר .4142
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במסגרתאותושימועהעלתהגםחברתבזקהסתייגויותביחסלאומדןאורךרשתהליבה,ומידת
החפיפהשביןרשתהליבהורשתהגישה.הסתייגויותאלונדחועלידיפרונטיר 21.

ה .מחירי ציוד ,פרמטרים תפעוליים ומפתח ההקצאה
מחיריהציודששימשואתחברת"פרונטיר"הםמחיריםשהתקבלומחברתבזקומבעלירישיונות
וספקיםבענףהתקשורתבישראל .מחיריםאלההושוו על-ידיפרונטיר עםמחיריתשתיותבחו"ל
ומחיריםשצוטטועלידיספקיהציוד,ונבחרהמחירהמתאיםביותר .
במסגרתשימועהקש"גהוקדשחלקנפרדלנושאמחירההון.תשתיותהתקשורתהןעצימותהון,
ולמחירההוןשיקבעישמשמעותרבהבקביעתהתעריפים.הןבזקוהןהוטערערועלגובהמחיר
ההון ( )WACCשהוצע על ידי "פרונטיר" .החברות הסתייעו בסדרה של מומחים לגבות את
עמדותיהן.לאחרשסקרהאתכלחוותהדעתשלהמומחיםהגיעהפרונטירלמסקנהשמחירההון
הראוי להשקעות עתידיות של בזק לעת הזו הוא  .6.62%מחיר הון זה נקוב במונחים ריאליים,
לפנימס,והואהמחירשאומץבקביעתהתעריפיםהסיטונאייםשלחברתבזק 22.
למרותבקשותחוזרותונשנותשלהמשרדמחברתבזקבשלביהכנתהמודלהראשוניםלאסיפקה
החברה נתונים המתייחסים לעלויות התפעול של מרכיבי הרשת השונים (ארונות ,נתבים ,חדרי
אגרגציה ,וכדומה) .כתוצאה  נאלצה חברת "פרונטיר" לקבוע עלויות אלה על בסיס  שיעורי
העמסה למרכיבים שוניםהנהוגים בארצותסקנדינביה,והערכותלגבימחיריהתשומות(חשמל,
דמישכירותוכדומה)הנהוגיםבישראל.במסגרתשימועהקש"גערערהחברת"בזק"ויועציהעל
סדרהארוכהשלאומדניםששימשובאמידתעלויותהתפעול– עלויותתחזוקה,מיזוגאויר,דמי
שכירותושטחיהמתקנים,מתגים,וכלירכב.כמוכןנטעןשמאומדנהשלפרונטיר נשמטורכיבים
משמעותיים .טענות אלו זכו לתשובה מפורטת בדו"ח הסופי של פרונטיר והאומדנים תוקנו
במקוםשחברת"פרונטיר"מצאהלנכון23.עלאומדניםאלה הוסיפהפרונטיר,עלבסיסהשוואות
בינלאומיות,העמסותבשיעור41%ברשתהליבה,ובשיעורשלכ46.0%-לכיסויעלויותמשותפות.
האומדניםהמתוקניםגולמובהמלצהבדברהתעריפיםשלהשירותיםהסיטונאיים .
אחתהבעיותהמרכזיותבקביעתעלויותהטלפוניהושירותיגישהרחבתפסמנוהלתהיאהקצאת
עלויות הליבה שהן עלויות משותפות .חברת "פרונטיר" בחרה לחלק עלויות אלה לפי מפתח
מבוסס קיבולת .לפי מפתח הקצאה זה חויב כל שירות בהתאם לקיבולת נתונים ( )Kilobitsבה
הוא משתמש בשעת השיא .הנחת הבסיס במודל היא כי תכנון הרשת צופה פני עתיד ,רשת בה
תנועת הטלפוניה וניהול תקשורת הנתונים הםתחליפיםמושלמיםומשתמשיםבאותםמשאבים
משותפים .



21ראהפרק4בתשובתהשלפרונטירמאוקטובר .4142
22ראהפרק0בתשובתהשלפרונטירמאוקטובר.4142
 23פרק4בדו"חמאוקטובר.4142
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ו .סרגלי השוואה
כדי לבדוק אם מערכת תעריפים מומלצת עומדת במבחן הסבירות ולא תערער את היציבות
הפיננסיתשלהחברההמפוקחתנהוגלהשוות מחיריםאלהעםמחיריםדומיםבחו"לועםמחירי
השירותשאושרועלידיהמפקחבעבר.דאעקא,ששתיצורותההשוואההשכיחותהןבעייתיות
במקרהשלמערכתהתעריפיםהסיטונאיים המוצעת .המאפייניםהייחודייםשלשוקהתקשורת
הישראליוהשונותהגדולהבמאפייניהשירותיםהסיטונאייםבחו"למקשיםעלההשוואההבי"ל.
העדרמגזרסיטונאיבשוקהתקשורתהקוויתבישראלמקשהעלההשוואהעםהחלטותקודמות
שלהמפקח.בהינתןקשיים אלונידרשלמבחניםעקיפיםהמתייחסים למרווחהקמעונאיהנגזר
מהתעריפיםהמוצעים.


השוואות בינלאומיות

צרכןהטלפוניההישראלינהנהבאופןהיסטורימתעריפיםנמוכים.לתעריפיםנמוכיםאלותרמו
שני מאפיינים של שוק התקשורת הישראלי :צפיפות האוכלוסייה ועצימות השימוש .מדינת
ישראלהיאמהמדינותהצפופותבעולםהמערבי.צפיפותהאוכלוסין(במיוחדלאורךשפלתהחוף)
מוזילהאתעלותההשקעהברשתותהתקשורת.הגורםהשנישתרםלהוזלתהשירותהואעצימות
השימושבשירותיהטלפוניה.מספרדקותהשיחהלמנוי()MOUשלהצרכןהישראלי,הןבקווים
הנייחיםוהןבטלפוניההניידת,עוליםמשמעותית עלאלהשלהצרכןהאירופאיאוהאמריקאי.
כתוצאההיותעריפיהטלפוניההקוויתבישראלבמשךשניםרבותמןהנמוכים באירופה.באופן
דומה,כלעודאופייןשוק התקשורתהניידת עלידיתחרותמחירים,היוהתעריפיםבשוקזה
מהזולים באירופה .לתעריפים הנמוכים תרמה לא  מעט הרגולציה -הפיקוח על מחירי השירות
הטלפוני הנייח ,והפיקוח של תעריפי השלמת שיחה ברשת הניידת .התחרות בטלפוניה הקווית
באירופה ובישראל בשנים האחרונות מקשה על השוואת תעריפים ,אך על פניו נראה שהיתרון
שהיהלצרכןהישראליהצטמצםבשניםהאחרונות. 
בעוד שנתוני שנת  4110מצביעים על פער משמעותי בין התעריפים הקמעונאיים של הטלפוניה
הקוויתבישראלומדינותאירופההןבמגזרמשקיהביתוהןבמגזרהעסקי 24,מצביעיםנתוניה
 OECDלשנת 4144שפערזההולךומצטמצם.התעריפיםבישראלאמנםעדייןנמוכיםמממוצע
התעריפים ב  ,OECDאך מדינות רבות באירופה המערבית (ביניהן אנגליה ,וחלק ממדינות
סקנדינביה)הצליחולהדביקאתהפער 25.נתוניה OECDגםמצביעיםעלכךשישראלנמניתאל
המדינות היקרות כאשר מדובר בשימוש בפס הרחב במהירויות גבוהות ( 10 Mbpsומעלה).
התעריפיםהמוצעיםשלהשירותיםהסיטונאייםוהתחרותבשוקהקמעונאייאפשרו,להערכתנו,
לצרכןהישראלילחזורוליהנותמרמתהתעריפיםהנמוכהלההורגלבעבר .

24הנתוניםמבוססיםעלדו"חמס'44שלה European Electronic Communication Regulation and
markets 2005ומופיעיםבדו"חוועדתגרונאו,4112עמ' .21
 25ראה OECD Communication Outlook 2012פרק.DOI :10.1787/comms_outlook-2013-en7
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מערך התעריפים הסיטונאיים בהשוואה לתעריפים הקמעונאיים
מערך התעריפים של השירותים הסיטונאיים כולל שני שירותים עיקריים – שירותי טלפוניה
ושירותיפסרחב.במגזרהקמעונאירקהראשוןמביןשירותיםאלהנתוןלפיקוח,בעודתעריפי
שירותיהפסהרחבנקבעיםבתחרותביןשניבעליהתשתית 26. תעריפיהטלפוניהעודכנובמהלך
השנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ושיעורי ההתייעלות שנקבעו על ידי המשרד27.
התגברות התחרות בשירותי הטלפוניה הביאה להאצת היצע סלי התשלומים החלופיים על ידי
חברת בזק .סליהתשלומיםהחלופייםוהסדרימבצעיםאחריםשחברתבזקהציעהללקוחותיה
הוזילובצורהמשמעותית אתהשימושבשירותיהחברה.לפיהערכתהמשרדכיוםנהנים למעלה
מ-[]...ממנוייהחברהמתעריפיםאלה. 
באופןדומהקשהלאמודאתהתעריפיםהקמעונאייםהמוצעיםבידימנוייבעלהתשתיתהשני-
הוט.צורתהשיווקהנפוצהשלהוטלשירותיהטלפוניהוהפסהרחבשלההיאבמסגרת"חבילות"
שירותים,שהשכיחהביניהןהיא "החבילההמשולשת"(" ,)"Tripleהכוללתגםשירותיטלביזיה
רב-ערוצית.בתנאיםאלהקשהלחלץאתהמחירהגלוםשלשניהשירותיםהראשונים .
פרמטר קריטי בקביעת כדאיות החדירה למגזר הסיטונאי בשוק הקווים הנייחים הוא המרווח
הקמעונאי בשוק זה -הפער בין התעריפים הקמעונאיים של בעלי התשתיות לבין התעריפים
הסיטונאיים .מאחרשלאניתןלהתבססעלהמחיריםהמפוקחים נשתמשבנתוניההכנסהלמנוי
שלחברתבזק.בדו"חותיה הכספייםלשנת 4144דווחההחברהשהכנסתההחודשיתהממוצעת
לקומשירותיטלפוניה() ARPLהייתה 72,₪והכנסתההחודשיתממנויאינטרנט–  24.₪אם
נשווהאתההכנסההכוללת( 401)₪עםהתעריפיםהמוצעיםלשילובשירותיפסרחבוטלפוניה
(42.11₪דמימנויחודשילשירותיטלפוניהופסרחב,2.01ש"חל201-דקותשיחהו-44.21ש"ח
ל 111 Kilobitsקיבולת ללקוחהצורךשירותבמהירות 41מגה-ביטלשנייה) ,תוותריתרהשל
כ 411- ₪לכיסוי עלויות השיווק ,המכירה ,הגבייה ושירות הלקוחות של הספקים הסיטונאיים.
מרווחזה(כשני-שלישים מההכנסההחודשית)רחבדיוכדילאפשרלמתחריםחדשיםלהתמודד
עם הספק הוותיק .חישוב זה מתעלם מהחיסכון בעלויות הגלום באיחוד שירותי הפס הרחב
ושירותיה–,ISPחסכוןשיאפשרהפחתתתעריפיםבשוקהקמעונאי .
קייםאמנםחשש כיבעלהתשתית,אשרמשווקשירותיםגםבמקטעהקמעונאי,יצמצםבאופן
מלאכותי את המרווח הקמעונאי (הפער בין המחיר הקמעונאי והמחיר הסיטונאי) כדי להרתיע
מתחריםחדשיםמכניסהלענף (.)Margin Squeezeבמדינותבהןפועלשוקסיטונאישניםרבות
קיימתאסדרהלענייןזה,והמשרדצפוילהיערךלטיפולבסוגיהזובהקדם .


26ועדת גרונאו  4112הייתה הוועדה הציבורית האחרונה שביססה את תעריפי "בזק" על בסיס תמחיר
עלויות .ועדת חייק שהוסמכה בשנת  4141להמליץ על מערך תעריפים קמעונאיים חדש נמנעה מהמלצה
והותירהאתחישובהעלויותבידיהמשרדבסיועפרונטיר.
27שיעורההתייעלותהיה,לפיהמלצותועדתגרונאו,4112תלוייםבשיעורהשינויבתפוקתהטלפוניהשל
"בזק"ועלכןהשתנומעדכוןאחדלמשנהו .
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ז .היום שאחרי – ההשפעה על התחרות בשוק הקמעונאי וההשפעה על חברת בזק
במסגרת הליך לשינוי תעריפים נכון להתייחס לשאלה מה ההשלכות שיש לשינוי התעריף על
הכנסות בעל התשתית ועל רווחיותו .כאשר מדובר בשירות ספציפי ,הרי בהינתן היקף השירות
ושינויהתעריףלאיקשהלחשבאתשינויההכנסה,ובהנחותמסוימותעלרגישותהצרכניםלרמת
התעריף לא יקשה לחשב את השינוי בהיקף הביקושים לשרות .כך לוותה המלצתנו להפחתת
תעריףהקש"גב רשתהנייחתבחישובמפורטשלהשלכותהשינויעלספקיהטלפוניההנייחת.לא
כןכאשרמדוברבשינוישנועדלשנותאתמפתהתחרות.כךבמהפךשחלבשוקהטלפוניההניידת
בעקבות כניסת המתחרים החדשים ,וכך בשינויים הצפויים כתוצאה מפתיחתו לתחרות של
המגזרהקמעונאיבשוקהקוויםהנייחים .
מאז שנת  , 4141מועד בו תחום הרט"ן עדיין לא נפתח לתחרות אינטנסיבית נוספת ,עם פתיחת
התחרות בשוק הרט"ן אבדו חברות "פרטנר" ו"סלקום" למעלה מ 411-אלף מלקוחותיהן ,כל
אחת .הכנסות שתי החברות הצטמקו ב - 1מיליארד  ,₪בקרוב 28.הרווח התפעולי של שתי
החברות קטן ב 4.7-מיליארד  ,₪והרווח הנקי ב 4.4-מיליארד  .₪גם אם ניתן היה להעריך את
השלכות פתיחת שוק התקשורת הניידת לתחרות על פלח השוק של המפעילים הוותיקים 29,לא
ניתן היה יכול לחזות את עצמת התחרות והשלכותיה על אובדן ההכנסה והפגיעה ברווחיות
כתוצאה מקריסת התעריפים .באופן דומה ,כל תחזית של ההשלכות שיהיו לפתיחת שוק
השירותים הקמעונאיים ברשת הנייחת לתחרות על מידת הפגיעה בהכנסות ורווחיות בעלי
התשתיתכרוכהבמידהגדולהשלאידיוק.התחזיתנגזרתגםמתנאיהרקע שיעצבו,להערכתנו,
אתפניהתחרות,ובאופןספציפימהתפתחותהתחרותבטלפוניהבקוויםהנייחיםבעשורהאחרון .
קבוצת"בזק"עמדהשלושפעמיםבפניהאתגרשלפתיחתו לתחרותשלשוקשבוהיהלהמעמד
מונופוליסטי :פתיחת שוק הטלפוניה הניידת לתחרות בשנת  ,4001 פתיחתו של שוק השיחות
הבינלאומיות(המב"ל)לתחרות בשנת,4007ופתיחתהפסהרחבושוקהטלפוניהלתחרות בשנים
 4114-411130.שלאכבשניהמקריםהראשוניםבהםלאנערכההחברהלאיוםהתחרותוכתוצאה
איבדהכשני-שלישים משווקיהרט"ןוהמב"ל ,הצליחהמפעילתהקווים הנייחים("חברת "בזק
מפ"א"")  לשמר את מעמדה הדומיננטי בשוק הקווים הנייחים .למרות רוח גבית מצד המשרד
(קביעת תעריפי קש"ג להוט על בסיס "חייב ושמור") והמשך קיומה של רגולציית תעריפים על
חברת בזק ,לא הצליחו המתחרים בשוק זה לערער את מעמדה .לאחר קרוב ל - 0שנות תחרות
הצליחה "בזק מפ"א" לשמר כ - 60%מהפעילות במגזר הקווים הבדידים (בעקר משקי בית
ועסקיםקטנים),ואחוזדומהמציריהקווים(בעיקרעסקיםבינונייםוגדולים) 31.גםבשוקהפס
הרחב,בוהתמודדהבזקמולהוטהצליחהבזקלשמרכ-61%מהמנויים .

28ההשוואהמבוססתעלנתונישנת4141והרבעוןהשלישישלשנת4142(עלבסיסשנתי) .נתוניחברות
הרט"ןכוללותגםאתפעילותןמחוץלשוקהנייד .
 29פלחהשוקשלהמפעיליםהחדשיםהוכתבבמקרהזהבמידהרבהעלידיתנאיהמכרז .
30התחרותבתחוםהטלפוניההואצהבשנת4117בעקבותהענקתהרישיונותלספקיה.VOB
 31מבוססעלאמידתנתחיהשוקהנורמטיבייםמרץ4142שפרסםמשרדהתקשורת.
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בזק הצליחה לבסס בשנים האחרונות את תדמיתה בשוק השירותים הנייחים כספק שירותים
איכותיים,תדמיתשאותהיקשהעלהמתחריםלערער.ישלהעריךשבשלביםהראשוניםלפיתוח
המגזרהסיטונאיתתרכזהתחרותבעיקרבמגזרמשקיהביתשהוארגישיותרלמחירים.התחרות
תתמקדבשירותיהפסהרחב,כאשרספקיהשירותיםהחדשיםינסולהתמודדעםהיתרוןהמובנה
שלהספקהוותיקעלידיהספקת"חבילות"שירותיםשבמרכזןשירותיתקשורתניידתושירותי
טלבי זיהעלגביפסרחב.בהינתןתנאירקעאלה,ישלהתייחסלתחזיתמסמךזהכמקרהקיצון
שידרושמאמץתחרותיאינטנסיבילמימושו .
לפי הערכתנו תאבד חברת בזק על פני ארבעת השנים הבאות  611אלף לקוחות הצורכים את
השירותהמשולבטלפוניה–פסרחב.בהמשךלמגמהארוכתהשניםשלצרכניםהמסתפקיםבקו
נייד בלבד ,או מעדיפים שירותי טלפוניה קווית זולים יותר ,עשויה החברה לאבד כ - 01אלף
לקוחות  נוספיםהצורכיםטלפוניהבלבד.אובדןהלקוחותבשוקציריהקווים( ,)PRIשבוניטשת
תחרות בין  חברת בזק ומתחרותיה מזה שנים ,תהיה מינימאלית .התחרות במגזר הסיטונאי
תתבטאבעיקרבשיפורבאיכותהשירות(מהירותהגלישה)והרחבתמגווןהשירותים.להערכתנו
ירידתהמחיריםהקמעונאייםבשוקהפסהרחבתגיעל,21%-וירידתהמחיריםבשוקהטלפוניה
ל 41%-בקרוב(שחיקתהמחיריםבשוקה PRIתהיה.)0%בהתאםלתחזיתקיצוןזויהיהאובדן
ההכנסות השנתי של "בזק מפ"א"  בתום ארבע שנות תחרות במגזר הסיטונאי תהיה  כ -4.2
מיליארדש"ח,שהםכ21%-מהכנסותיהבשנת,4144כמפורטבלוחותהבאים: 
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"היום שאחרי"  -מנויים ,הכנסה חודשית ,וסך ההכנסה החזויה "בזק מפ"א" 3102-3102

מנויים
ADSLבלבד
אלפים
שינוי %

טלפוניהקוויתבלבד
אלפים
שינוי %

טלפוניהADSL +
אלפים
שינוי %

2013

110

[]...

[]...

PRI
אלפים

שינוי %

[]...

נגישות(תעריף
סיטונאי)
אלפים
שינוי %

-

סה"כ
אלפים
שינוי %

2,230

2014

0.0% 110

[-5.0% ]...

[]...

-8.9%

[0.0% ]...

100

-1.1% 2,206

2015

0.0% 110

[-5.0% ]...

[]...

-14.7%

[0.0% ]...

150.0% 250

-1.0% 2,183

2016

0.0% 110

[-5.0% ]...

[]...

-28.7%

[0.0% ]...

100.0% 500

-1.0% 2,162

2017

0.0% 110

[-5.0% ]...

[]...

-16.1%

[0.0% ]...

20.0% 600

-0.9% 2,142

הכנסה חודשית מלקוח )₪( ARPU
ADSL
שחיקה
ש"ח
שנתית
2013
2014
2015
2016
2017

86.0
73.1
65.8
62.5
59.4

טלפוניהקווית
שחיקה
ש"ח
שנתית

]...[ -[]...
-15%
[]...
-10%
[]...
-5%
[]...
-5%

PRI
ש"ח

]...[ -[]...
-10%
[]...
-5%
[]...
-5%
[]...
0%

שחיקה
שנתית

נגישות(תעריף
סיטונאי)
שחיקה
ש"ח
שנתית

--5%
0%
0%
0%
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55
50
50
50

-9.1%
0.0%
0.0%

ADSL

2013

1,269.4

הכנסה שנתית
שוק סיטונאי

טלפוניה

אחר

2,053.1

0

1,200

2014

-21.9% 991.2

-13.5% 1,776.3

66

סה"כ

4,522.5

1,200

0.0%

-10.8% 4,033.6

2015

-21.9% 773.7

-11.0% 1,581.5

150

127.3%

1,200

0.0%

-8.1% 3,705.2

2016

-29.2% 547.5

-15.9% 1,330.0

300

100.0%

1,200

0.0%

-8.8% 3,377.5

2017

-18.0% 448.9

-6.7% 1,240.9

360

20.0%

1,200

0.0%

-3.8% 3,249.8
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התחזית אינה מנסה לאמוד את ההשלכות של אובדן ההכנסה על רווחיותה של חברת "בזק"
המאוחדת .מעבר של  21%מלקוחותיה למתחרים יאפשר לחברה חסכונות ניכרים בעלויות
התפעולבמגזרהקמעונאי.מעברלחסכונותאלותיהנההחברההמאוחדתמחסכונותמשמעותיים
בעלויות כתוצאה מביטול ההפרדה המבנית בין חברת "בזק מפ"א" ו"בזק בינלאומי" ,ובשלב
מאוחר יותר מביטול ההפרדה המבנית בין פעילות הקווים הנייחים והקווים הניידים .ניסיון
השניםהאחרונותלימדאתחברת"בזקמפ"א"אתהדרכיםלהתמודדעםאובדןהכנסותמבלי
שתיפגערווחיותה.כךבשנים 4117–  4144קטנההכנסתהשלחברתב 611-מיליוןש"ח,32בעוד
הרווחהתפעולישלהחברהצומחמ4.2-ל4.1-מיליארדש"ח .
אך גם אם תהייה פגיעה ברווחיות "בזק מפ"א" ,לא ניתן להתעלם מהרווחיות העודפת ממנה
נהנתה החברה בשנים האחרונות .בשנת  4144היה הרווח הנקי כרבע מההכנסות החברה
מתקשורת פנים-ארצית נייחת ,התזרים החופשי היה כ ,21%-הרווח התפעולי מפעולות רגילות
והתזריםמפעולותשוטפותהיו(כלאחד) למעלהמ 11%-מההכנסות,והרווחהתפעולילפניפחת
והפחתות (ה -(EBITDA-למעלה ממחצית ההכנסות .אין מונופול בישראל היכול להתחרות
בשיעורי רווחית אלה ,ומעט הן החברות בתחום הטכנולוגיה המתקדמת שיכולות להתגדר
ב"הישגים" אלה .התוצאות לשנת  4144אינן חריגות והן מאפיינות (בממוצע) כל אחת מחמש
השניםהאחרונות.ועדתגרונאו,שעלהמלצותיהמתבססיםהתעריפיםהמפוקחיםהנוכחייםשל
שירותיהטלפוניהראתהבמחירהוןשל2.0%מחירהוןראויעלהנכסיםהפעיליםשלחברת"בזק
מפ"א" .בהינתן שיעור זה (הגבוה משמעותית מהמחיר עליו המליצה חברת "פרונטיר") ,ומצבת
הנכסיםהפעיליםהיורווחיחברתהמפ"אצריכיםלהסתכםבשניםמאז 4112ב 0.4-מיליארד.₪
הרווח התפעולי בפועל הסתכם ב 41.6-מיליארד ש"ח .בחמשת השנים האחרונות היה הרווח
בפועלפי 1.2מהרווחהנורמטיבי( 2.2מיליארדלעומת.33)4.1הרווחיותהעודפתשלחברתבזק
היאמקורעוצמהבכלתחרותבשוקהתקשורתהעתידי. 
האםישבהקטנתהרווחיותלפגועבפוטנציאלההשקעותשלהחברה?בחמש השנים4112-4144
הייתה ההוצאה הנקייה של החברה על רכוש קבוע ()Net capital expenditures- Cash Flow
 1.70מיליארד  ₪לשנה 34. הוצאה זו הייתה זהה להפרשה השנתית לפחת של החברה ,ועלות
הרכוש הקבוע במאזן החברה כמעט ולא השתנתה .לחילופין ,בחמש השנים האחרונות עלה ה
EBITDAהשנתיעלההשקעה(ברוטו)ביותרמ4.0-מיליארד.₪לאקיים,אפוא,חשששפתיחת
השוק הסיטונאי לתחרות תפגע בתכנית ההשקעות של החברה ,מה גם שחדירת חברות הרט"ן

32ההכנסהקטנהב4.4-מיליארד,₪אך1.0מיליארדמתוכםמוסבריםעלידיירידתתעריףהקש"גברשת
הניידת.
33רווחיותהשלחברתבזקמאזקביעתהסדרהתעריפיםשלשנת4112נידונהבמאמר"משטרהפיקוחעל
התקשורת הנייחת בישראל – האם המפקח נרדם בשמירה?" מאת ראובן גרונאו שהוצג בכנס "אסדרת
שוקהתקשורתהדיגיטאליתבישראל"במאי4142באוניברסיטתחיפה .
 34 Net capital expenditures- Cash Flowמוגדרת כהשקעה ברכוש קבוע ( ,)PPEכולל נכסים לא
מוחשיים ,בניכוי הכנסה ממכירת רכוש קבוע .ההשקעה הנקייה הממוצעת בשנים אלה הייתה פחות מ-
21%מתשלוםהדיבידנדהשנתילבעליהחברה .
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לשוקהנייחעשויהבהמשךלהביאלשדרוגעצמאישלהרשתעלידיהספקים,ושמיזםהסיביםעל
תשתיתהחשמליוצראלטרנטיבהלתשתיתבזק .

ח .סוף דבר והמלצה
לסיכום ,על בסיס כל האמור לעיל ,אנו ממליצים כי השר יקבע בתקנות תעריפים מרביים
מפוקחים לשירות ה BSA-והטלפוניה ולשירותי הסיב האפל ,הגישה לקנים והגישה לתת-קנים
כמפורטלהלן(כלהתעריפיםאינםכולליםמע"מ): 

שירות נגישות
שירות העברת נתונים
בליבת הרשת ברמת
35
שירות P1
שירות העברת נתונים
בליבת הרשת ברמת
36
שירות P5
שירות יצירת שיחה
37

שירות גישה לקנה

שירות גישה לתת-
38
קנה
שירות סיב אפל

3102
42.41 ₪

3102
40.21 ₪

3102
40.41 ₪

יחידה
₪לקולחודש

3102
42.11 ₪

07.41 ₪


3105
42.41 ₪

12.01 ₪


11.11₪

22.61 ₪

47.01₪

₪למגהביט
לחודש

64.80₪  56.20₪  48.10₪

41.30₪

36.60₪

₪לקילו-ביט
לחודש 

1.14 ₪

1.14₪

1.14₪

₪לדקה

600₪

600 ₪

600₪

₪לק"מלחודש

446 ₪

446 ₪

₪לק"מלחודש

42₪

42 ₪

₪לק"מלחודש

 ₪ 1.14

600 ₪

446₪ 

 ₪ 1.14

600 ₪

446₪ 

446₪

42₪ 

42₪ 

42₪

התעריף המומלץלהזמנתטכנאילהתקנהאותיקוןתקלהבחצרלקוח הוא 402 ₪לביקור.ספק
שירותיםיהיהרשאילהזמיןשירותזהמבזק,בהתאםלתעריף,אולהזמינומספקאחר,כרצונו. 

נכון לציין כי התעריפים (למעט הגעת טכנאי לחצר הלקוח) נקובים במחירי שנת  4144ומומלץ
להצמידםלמדדהמחיריםלצרכןלצורךקביעתםבתקנות.

 
בברכה ,


פרופסורראובןגרונאו 











 35כמפורטבטיוטתתיקשירות .BSA
 36כמפורטבטיוטתתיקשירות .BSA
 37לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.
 38לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.
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הרןלבאות 
סמנכ"לבכירכלכלה

העתק: 
גב'דנהנויפלד,היועצתהמשפטית 
מרחייםגרון,סמנכ"לבכירהנדסהורישוי 
מרמימוןשמילה,סמנכ"לבכירפיקוחואכיפה 
גב'יעלמלםיפה,(ממונה)ייעוץמשפטימנהלי 
מרהראלעמית,עוזרראשיליועצתהמשפטית
מרעמיגילה,סגןמנהלאגףכלכלה
מריאירחקאק,מנהלתחוםבכירמחקרורגולציה,אגףכלכלה 
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מדינת ישראל
התקשורת
משרד
אגף בכיר הנדסה ורישוי
__________________________________________________________
ו' שבט התשע"ד
7911
 2ינואר
סימננו992811 – 9091 :
תוספת עלות עקב הוספת רמת שירות P2

 .1שירות  BSAכולל שתי רמות שירות:
 - P1רמת שירות בסיסית.
 - P2רמת שירות משופרת המתאימה לכל שירות והמבוססת על רמה משופרת של
הפרמטרים :שיהוי ( ,)latencyשינויים בשיהוי (  ,)jitterואובדן מנות (.)packet loss
 7.המעבר מרמת שירות אחת ויחידה לכל משתמשי הרשת לשתי רמות שירות כאשר האחת מהן
(הרמה המשופרת  )P2מחייבת הקצאת משאבי תעבורה נוספים .לשם כך ,יש לבודד את
המרכיבים ברשת שיידרשו לעיבוי ולשדרוג על מנת לאפשר תקשורת נתונים ברמת שירות .p5
ככלל ,רשת הגישה (מחצר המנוי ועד ארון ה )MSAG-היא ייעודית למשתמש ,ועל כן אין
צורך בעיבוי או שדרוג כלשהו של מקטע זה .מנגד ,ברשת הליבה קיימת קיבולת עודפת רבה
של תשתית ,ולא צפוי כי אספקת שירות ברמת שירות גבוהה יותר תביא לפריצת מסגרת
המשאבים הזמינים ברשת הליבה כיום.
עם זאת ,הקישור בין מוצא רמת האיסוף ברשת המקומית (מוצא ה )MSAG -לכניסה לרמת
האיסוף האזורית (הכניסה לאגרגציה) ,הינו רגיש תנועה וצר-סרט יחסית (ממשקים של 1
גיגה לכ 199 -משתמשים) ועל כן אפשר כי יהיה צורך לשדרגו על מנת להבטיח את רמת שירות
 . P2למותר לציין כי שדרוג זה כרוך בהוספת ממשקים (כרטיסי תקשורת נתונים בארון ה-
 )MSAGבלבד ,ואין צורך בעיבוי המערך התומך (ארונות ,ספקי כוח ,וכו') או התשתית
הפסיבית (תעלות ,קנים ,וסיבים אופטיים).
 .0כאמור תוספת רמת שירות  P2על זו של  P1מצריכה הקצאת משאבים נוספים ,אם נניח
הנחה מחמירה לפיה יידרש כרטיס תקשורת נתונים נוסף על כל כרטיס תקשורת נתונים קיים
בכל  ,MSAGהרי על פי מודל פרונטיר נדרש לעוד  01,200כרטיסי נתונים על מנת לכסות את
כל ה.MSAGs -
 .1בהתאם למודל פרונטיר ,העלות השנתית הנוספת של  01,200כרטיסי נתונים הינה 01 :מיליון
 ₪ואם נחיל עלות שנתית נוספת זו על פני כל מערך הג'יגות ברשת ,בהתאם למודל פרונטיר
נקבל:
לג'יגה לחודש  001 = ₪ 2.2 8ג'יגות  01 8מיליון ₪
כלומר :עלות הוספת רמת שירות  P2על פני  P1הינה  ₪ 2.2לחודש לכל ג'יגה.
____________________________________________________________________
www.moc.gov.il

ת"ד  ,70192תל-אביב01709 ,

טלפון90-210/7098717 :
פקס'90-210/711 :

